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Торнадо та сильні вітри 
Огляд 
Сезонні погодні явища, наприклад вітер, град і торнадо, 
можуть виникати швидко та загрожувати життю й майну. 
Сильні шторми в Альберті трапляються в усі пори року. 
Важливо знати, що робити для захисту свого життя та майна.  

Вітри 
На більшій частині території Альберти попередження про 
вітер дається при очікуваній швидкості вітру не менше 70 
км/год або при поривах не менше 90 км/год. 

Факти про вітер 

• Екстремальний, сильний або поривчастий вітер може 
призвести до травм або пошкодження майна. 

• Вітер такої швидкості може спричинити труднощі при 
ходьбі або втрату контролю під час керування 
транспортним засобом. 

Поради щодо виживання на вітрі 

При можливості: 

• Закріпіть незакріплені предмети навколо своєї оселі, 
оскільки вони можуть перетворитися на небезпечні летючі 
об’єкти. 

• Заженіть свою худобу у притулок. 
• Укрийтеся на місці, поки буря не пройде. 

Торнадо 
Торнадо – це стовп повітря, що обертається з великою 
швидкістю та простягається від грозової хмари до землі. 

Факти про торнадо 

• Торнадо може супроводжуватися екстремальною 
швидкістю вітру і в окремих випадках сягати більш ніж 400 
км/год. 

• Більшість торнадо розвиваються пізно вдень та рано 
ввечері. 

• Торнадо часто важко побачити здалеку. 
• Не всі торнадо мають видиму воронкову хмару. 
• Зазвичай торнадо надходять з півдня або з заходу, проте 

можуть насуватися з будь-якого напрямку і швидко його 
змінювати. 

 

Поради щодо виживання при торнадо 

• Торнадо часто супроводжуються великим градом. Якщо 
почнеться град – сховайтесь і не виходьте на вулицю. 

• Сезон торнадо та граду в Альберті триває з травня по 
вересень. Він досягає піку з середини червня до початку 
серпня. 

Дізнайтеся, де ваша громада публікуватиме інформацію й 
оновлення під час надзвичайних ситуацій, та для критичних 
сповіщень, що рятують життя, обов’язково завантажте 
додаток Надзвичайне сповіщення Альберти (Alberta 
Emergency Alert app). 

Фінансова готовність 
• Поговоріть зі страховим агентом про свої конкретні 

потреби. 
• Знайте, що написано у вашому страховому полісі. 

Переконайтеся, що ваш будинок, автомобіль, бізнес і 
майно захищені. 

• Якщо ви не вдома, подумайте про екстрений ощадний 
рахунок для покриття тимчасових витрат. 

• За можливості, тримайте під рукою екстрену готівку на 
випадок, якщо банківські послуги будуть недоступні. 

• У разі евакуації зберігайте всі квитанції про додаткові 
витрати. 

• Підготуйте детальний список усього свого майна. 
• Знайте про 7 кроків для оформлення страхового позову на 

дім. 

Страхове бюро Канади (The Insurance Bureau of Canada) 
готове відповісти на ваші запитання. Зв’яжіться з ними 
електронною поштою за адресою askibcwest@ibc.ca або за 
телефоном 1-844-227-5422. Для отримання додаткової 
інформації про готовність до страхування відвідайте ibc.ca. 

 

 

Для додаткової інформації  
Прочитайте наші інші інформаційні бюлетені про: 

• Завірюхи, крижані дощі та крижані бурі. 
• Грози, блискавки та град. 
• Сувору погоду. 

Більше інформації про готовність ви можете 
знайти на вебсайтах Alberta.ca та Environment 
and Climate Change Canada 

https://www.alberta.ca/emergency-preparedness.aspx
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/types-weather-forecasts-use/public/criteria-alerts.html#wind
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/types-weather-forecasts-use/public/criteria-alerts.html#wind
http://www.emergencyalert.alberta.ca/content/about/signup.html
http://www.emergencyalert.alberta.ca/content/about/signup.html
http://www.emergencyalert.alberta.ca/content/about/signup.html
http://assets.ibc.ca/Documents/Brochures/Personal-Property-Inventory.pdf
http://www.ibc.ca/on/home/crisis-management/claims-management
mailto:askibcwest@ibc.ca
http://www.ibc.ca/ab/disaster
http://www.alberta.ca/
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change.html
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УКРИТТЯ ВІД СИЛЬНОГО ВІТРУ 
Як захистити себе від сильного (90 км/год і більше) вітру залежно від будівлі, де ви знаходитесь. 

Структура Поради з безпеки 

В усіх випадках 

• Присядьте, закрийте голову і стежте за уламками, що летять. 
• Не женіться за торнадо. Вони непередбачувані та можуть різко змінити напрямок. 
• Торнадо оманливий – може здаватися, що він стоїть на місці, а насправді він рухається до вас. 
• Якщо вам наказали евакуюватися, тримайте радіо увімкненим, щоб дізнатися, які райони 

постраждали, які маршрути безпечні, куди їхати та що робити. 
• Тримайте свій аварійний комплект поруч. 
• Дотримуйтесь інструкцій органів влади. Пам’ятайте, невиконання наказу ставить інших та ваше 

життя під загрозу. 

Окремий будинок 

• Спустіться до підвалу або підземного притулку, якщо такий у вас є. 
• В іншому випадку сховайтеся в невеликій кімнаті на першому поверсі, наприклад, у ванній 

кімнаті, стінній шафі або коридорі. 
• Переконайтеся, що вікна та двері закриті та зафіксовані, а потім тримайтеся від них подалі. 

Ферма 
• Сховайтесь у своєму будинку, як описано вище. Не намагайтеся врятувати худобу, якщо не 

відчуваєте, що це безпечно. 

Офіс або квартира 
• Сховайтеся у внутрішньому коридорі або кімнаті, в ідеалі в підвалі або на першому поверсі. 
• Не користуйтеся ліфтом. Тримайтеся подалі від вікон. 

Велика будівля 

• При ударі торнадо такі споруди, як стадіони чи торгові центри, можуть зруйнуватися. 
• При можливості, знайдіть собі притулок в іншій будівлі. 
• Якщо ви застрягли всередині, сховайтеся під міцним предметом, наприклад під столом. 

Мобільний будинок (будинок 
на колесах) або 
транспортний засіб 

• Під час торнадо чи сильних ураганів перебувати всередині мобільних будинків чи транспортних 
засобів небезпечно. 

• Більше половини пов'язаних з торнадо смертельних випадків трапляються у будинках на 
колесах, транспортних засобах або поряд з ними. 

• Негайно шукайте притулок у міцній будівлі. 
• Переконайтеся, що ваш план екстрених ситуацій зазначає близьке й безпечне місце для 

евакуації. 

За кермом 

• Якщо ви знаходитесь у сільській місцевості та на відстані видно загрозу, можливо вам вдасться 
втекти від торнадо, рухаючись під прямим кутом до його шляху. В іншому випадку негайно 
шукайте надійне укриття. 

• Якщо загроза близька, а укриття недоступне, вийдіть з машини та сховайтеся в низині, 
наприклад у канаві, але остерігайтеся її затоплення. 

• У жодному разі не намагайтеся обігнати торнадо, якщо воно близько. 
• Не треба ховатися під мостами або шляхопроводами. 
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